
Referat af beboermøde 
Søndag d. 17 november 10.00 på 11 sal 

 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent og referent 

- Referent: Astrid 
- Dirigent: Jakob 

 
2. D.S.I Kollegiet Solbakkens gennemgang af regnskab 2018/2019 

- Leif gennemgik kollegiets budget for 2018/2019. Leif kunne oplyse, at 
udlejningsfaciliteterne begynder at udmønte sig i budgettet. Der var ingen indsigelser fra 
de fremmødte til fremlæggelsen af budgettet. 

 
3. Til og fra BBS ved Leif 

- SMS-service etableres: BBS er kørt ind med Mobilepay, og nu også Myshop 
- Status på skadedyr: vi har netop nu et moderat angreb af skægkræ og væggelus 
- Status på udskiftning af cylindre: halvdelen af nøglerne mangler udlevering. Der vil komme 

yderligere info om udskiftningen i postkassen i den kommende uge. 
- IP TV fra Aarhus Bolignet er nu kommet på Solbakken 
- Cykelkampagne ved udhæng: BBS har fået fjernet cykler efter opfordring fra beboerrådet 
- Rygning/støj ved fester i beboerhuset: Det er røgfrit at ryge under udhænget. Beboere i 

beboerhuset henvises til nordsiden. 
- Der er blevet pænt på nordsiden, og beboerne opfordres til at holde det sådan. 
- BBS oplyste status på PCB i kollegiets armaturer. 
- Test af vaskemaskiner: to af de tre vaskemaskineleverandører vil sætte maskiner op i 

vaskeriet i jan/feb. 2020. Maskinerne opsættes til prøveforsøg i forbindelse med 
udvælgelse af nye maskiner. 

- Hjerteløber: Der er lavet hjerteredderkursus for frivilligt tilmeldte beboere. Beboerrådet 
tager stilling til om der til næste år skal være samme kursus. 

- Cannabis: BBS understreger at cannabis på kollegiet er forbudt. Det er forbudt af genere 
sine naboer med stærk lugt. 

- Ny ventilation: Der er kommet nyt installationssystem på taget. Det virker pt. ikke optimalt. 
Der vil blive opsat støjafskærmning på 11 sal. 

- Status på Parken: Der er lavet vedligeholdelsesaftale med kommunen omkring 
vedligeholdelse af parken. 

- Leif holder møde om kollegiets fremtid d. 21. november 2019. Mødet vil omhandle 
Solbakkens vedligeholdelsesplan og hjemfaldspligt. 

- Leif meddelte, at han har sidste arbejdsdag d. 19. juni 2020. Der påbegyndes ikke nogen 
nye projekter, uden at de vil blive færdiggjort inden da. 

 
4. Til og fra beboerrådet 



- Beboerrådet har ved de seneste møder diskuteret hvorvidt kollegiet skal være røgfrit. 
Beboerrådet kunne godt tænke sig at høre beboernes mening. Diskussionen vil blive taget 
ved det indkomne forslag nedenfor (punkt 1) 
 

- Beboerrådet ønsker at diskutere priserne for leje af fællesfaciliteterne. Beboerrådet har ud 
fra tal forelagt af BBS kunne konstatere, at der er et underskud i indtægter. I håbet om at 
gøre udlejningsfaciliteterne udgiftsneutrale, ønsker beboerrådet derfor, at få beboernes 
inputs til prisændringer. Diskussionen havde en varighed på fem minutter. Flere beboere 
gav udtryk for ønske om opdeling af weekendleje af beboerhuset, så at det bliver muligt at 
leje beboerhuset for en enkelt dag i weekenden. Der var blandt de fremmødte enighed om, 
at prisændring til 500 kr. for weekendleje af beboerhuset er for meget. Der blev derudover 
givet udtryk for, at en forhøjelse af lejen for sovefaciliteterne gerne kunne opjusteres. 
Beboerrådet vil tage de mange inputs med til næste beboerrådsmøde. 

 
5. Indkomne forslag 
Punkt 1:  

- Nuværende:  
“Efter ansøgning er det tilladt at holde én hund under 15 kg per lejemål. De nærmere 
regler for hold af hund følger fsb’s regler. 
Husdyrhold af dyr over katte størrelse er forbudt. Det er desuden forbudt at have husdyr i 
pleje.” 

- Ændring til: 
“Det er forbudt at få anskaffet sig hund på lejemålet fra. 17 nov. 2019. 
Husdyrhold af dyr over kattestørrelse er forbudt. Det er desuden forbudt at have husdyr i 
pleje.” 

- De fremmødte diskuterede forslaget i 10 min, og skred derefter til en afstemning ved 
håndsoprækning. 

- Afstemning:  
o For ændringen: 10 
o Imod ændringen: 16 
o Blank: 6 

- Forslaget henkastes 
- De fremmødte nikkede alle enige i, at der trods manglende opbakning til forslaget, stadig 

bør gøres noget ved det problem der på nuværende tidspunkt er med hensyn til hundelort 
på græsarealet og gøende hunde i lejlighederne. 

- Klager vedr. hunde opfordres til at sendes via mail til BBS.  
 
Punkt 2: 

- Tilføjelse til husorden vedr. rygning på Solbakken: 
“Solbakken er et røgfrit kollegie, al rygning på Solbakkens indearealer og altaner er forbudt 
pr. 01.12.2019” 

- OBS: ved vedtagelse af forslaget vil ændringen få den betydning, at nye beboere vil få 
rygeforbuddet indskrevet i deres lejekontrakter.  Ændringen vil ikke påvirke de nuværende 



beboeres lejekontrakter, men vil fremgå i husordenen og skal derved stadig respekteres af 
alle Solbakkens beboere.   

- De fremmødte diskuterede forslaget i 10 min, og skred derefter til en afstemning ved 
håndsoprækning. 

- Afstemning:  
o For: 18 
o Imod: 10 
o Blank: 1 

- Ændringsforslaget er vedtaget 
 
Punkt 3: 

- Rygning på Solbakken: 
“Al rygning på sydaltanen forbydes” 

- Forslaget henlægges, da ovenstående forslag er vedtaget. 

Punkt 4: 
- Nuværende:  

“Vaskeriet må kun benyttes af ejendommens kontraktlige beboere. Børn under 16 år må 
kun opholde sig i vaskeriet i følgeskab med voksne.” 

- Forslag til tilføjelse og ændring i husorden: 
“Vaskeriet må kun benyttes af ejendommens kontraktlige beboere. Børn under 16 år må 
kun opholde sig i vaskeriet i følgeskab med voksne. Vaskeriet er åbent i tidsrummet klokken 
06 til 22.”   

- De fremmødte diskuterede forslaget i 5 min, og skred derefter til en afstemning ved 
håndsoprækning. 

- Afstemning: 
o For ændringen: 6 
o Imod ændringen 10 
o Blank: 9 

- Forslaget er ikke vedtaget 
 
6. Valg til beboerrådet, herunder valg af ny forperson 
 

- Astrid stiller op som forperson for beboerrådet. 
o Afstemning: 

§ For: 31 
§ Imod: 0 
§ Blank: 0 

- Følgende beboere ønskede at stille op til beboerrådet: Klara Møller Rasmussen, Aske Chris 
Nilsson, Sebastian Bergsbo Clausen, Brynjálv Nicolajsen 

o Der blev stemt ved en samlet afstemning: 
§ For: 28 
§ Imod: 0 
§ Blank: 0 

 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 



- Brynjálv og Astrid stillede begge op til posten 
- Afstemning: 

o Brynjav: 9 
o Astrid: 12 
o Blank: 2 

- Beboerrådet har siden konstateret, at punkt 7 ikke skulle have været medtaget på 
dagsordenen. Dette, da sidste valg af suppleanter skete i november 2018, og de 
nuværende suppleanter har ved valgperiode frem til 2020.  

 
8. Eventuelt: 

- D. 1. december rejses juletræet og BBS byder på gløgg og æbleskiver i beboerhuset. 
- Ønske om en ”Køb og salg på Solbakken”-facebookgruppe.  

 
 
 
 
 
 


